MediClin
Clinica Robert Janker

Serviciul de vizite „Grüne Damen“
„Grüne Damen“, lucrând
astăzi în spitalele la nivelul
întregii ţări, sunt persoane
ce benevol, independent
şi pe propria răspundere
îndeplinesc dorinţele
pacienţilor. Acestea îşi fac
timp de discuţii, rezolvă
mici cumpărături şi vă stau
la dispoziţie pentru alte ajutoare. Denumirea se referă la
halatele verzi. Ajutorul ecumenic din spital include biserica
şi este inspirat din valorile creştine.

Clinica MediClin Robert Janker
Villenstraße 8
53129 Bonn
Telefon: 0228-5306-0
Telefax: 0228-5306-123
E-Mail: info.robert-janker@mediclin.de

Ofertă de servicii
pentru pacienţi şi rude

www.robert-janker-klinik.de

Puteţi contacta “Grüne Damen” telephonic la serviciul de
îngrijire 0228-5306-260.
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În cadrul spitalizării, pacienţii au acces la internet. Datele de
acces sunt disponibile la internare. După înregistrarea de
succes prin “Hotspot” pot
fi trimise şi primate în orice
moment e-mailuri.

ns

e
traß

Ville

Dottendorf

Koblenz .

©MediClin, 09/2011, Satz und Layout SP Medienservice, Bonn

7

Hausdo

Pentru mai multe informaţii luaţi legătura cu secţiile, prin
centrala 0228-5306-0.
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Pentru mulţi oameni, cancerul este prilej de neînţelegeri
pe tema alimentaţie.
În cadrul unei consilieri
individuale, experţii noştri
în alimentaţie se ocupă de
hrana pacienţilor pe durata
spitalizării. De asemenea,
puteţi pune întrebări şi
după internare.

La MediClin Robert Janker Klinik se poate ajunge atât
cu autobuzul A565 (ieşirea Bonn-Poppeldorf), A 562
(ieşirea Bonn-Bad-Godesberg), cât şi cu tramvaiul (liniile 61 şi 62) şi cu autobuzul (liniile 612, 614 şi 630).
Există locuri de parcare în număr suficient.
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Consiliere privind alimentaţia

Clinica MediClin Robert Janker
Bonn

Suntem aici pentru dumneavoastră:

n serviciu psihooncologic
n serviciu social
n îngrijire clinică
n serviciu de vizite „Doamne verzi”
n consiliere privind alimentaţia
n Acces internet WLAN

Pentru întrebări, vă puteţi
adresa centralei
0228-5306-0.

MediClin integrat

Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001

Prevenire/Acut/Reabilitare/Îngrijire

Pictură realizată de o pacientă în timpul bolii

Consiliere psihooncologică

Serviciul social

Îngrijirea sufletelor

Consilierea şi însoţirea psihooncologică sunt parte a conceptului de tratament interdisciplinar. Acesta susţine pacientul şi rudele acestuia în combaterea solicitărilor corporale şi
spirituale ce pot apărea din cauza cancerului.

Nesiguranţa privind viitorul dvs. propriu, îngrijirea de către
membrii familiei, precum şi combaterea bolii şi a efectelor
sale viitoare pot suprasolicita procesul de vindecare.

„Salvaţi de puteri bune, aşteptăm cu încredere ce va veni.
Dumnezeu este cu noi şi seara şi dimineaţa şi cu siguranţă
în fiecare nouă zi”.
(Dietrich Bonhoeffer)

Boala şi tratamentul modifică deseori întreaga viaţă. Acestea pot duce la nesiguranţă şi temeri. Nimic nu pare de la
sine-înţeles.

Întrebări şi teme

n “Ce efecte are boala asupra mea, asupra familiei mele,
asupra meseriei?”

Aici, Serviciul social serveşte ca şi completare a tratamentului medical şi de îngrijire: oferta noastră susţine la
clarificarea situaţiei individuale a vieţii şi însoţeşte consilierea şi intermedierea suportului pentru combaterea bolii
şi însănătoşire. Nevoile rudelor vor fi incluse în îngrijirea
individuală, cât mai bună, a persoanelor afectate.
În timpul spitalizării pacientului, serviciul social lucrează
interdisciplinar cu medicii şi personalul de îngrijire şi se află
şi într-o legătură unită cu partenerii şi instituţiile externe.

n „Ce se va îmtâmpla de aici înainte?“
n “Cum pot să fac faţă acestei situaţii?
n “Ce pot face eu, în calitate de rudă?”
n “Unde găsesc suport?”
Pentru astfel de întrebări şi altele pe care dvs. le puteţi avea
vă oferă spaţiu serviciul psihologic. Pentru mulţi oameni
este de ajutor să poată vorbi despre ceea ce îi frământa,
despre temerile, speranţele şi experienţele lor.
În cadrul unor discuţii individuale, în cuplu sau de familie,
pacienţii şi rudele lor găsesc sprijin pentru a face faţă bolii,
situaţiilor de criză şi pentru descărcare emoţională.
Pentru mai multe informaţii vă stă la dispoziţie serviciul
psihologic. Ne puteţi contacta la numărul de telefon:
0228-5306-311.

Clinica este o lume individuală. Acomodarea cu acest mediu
ciudat nu este uşoară pentru mulţi pacienţi. Poate pentru
că gândurile se întorc mereu la boală. Îşi fac griji pentru
viitor şi posibil pentru rudele lor. Trăiesc durere şi incertitudine. Teama şi speranţa, frica şi respiraţia se schimbă ca
fluxul şi refluxul.
În aceste timpuri grele, pastorii spitalului vor să vă stea
alături şi vă roagă să le permiteţi să vă însoţească prin
discuţii şi consilier

Consiliem şi transmitem

n Măsuri de reabilitare (AHB)

Disponibilitate

n Măsuri de asigurare a îngrijirii
n Îngrijire ambulantă şi spitalizare

Pastorii se află anumite ore pe săptămână în clinică. În caz
de urgenţe sunt disponibili la telefon. De asemenea, se pot
face şi programări.

n Consiliere socio-medicală (de ex. certificate

Sf. Confesiune/Sf. Comuniune şi miruirea bolnavilor

(de exemplu îngrijire la domiciliu, cămine şi azile)
de handicap, nivel de îngrijire)

Pentru mai multe informaţii vă stă la dispoziţie serviciul
social. Ne puteţi contacta la numărul de telefon: 02285306-234.

La cerere, se poate realiza Sf. Confesiune şi Sf. Comuniune
şi miruirea bolnavilor.
Pastorii spitalului aşteaptă cu nerăbdare să vă întâlnească!
Mai multe informaţii puteţi obţine telefonic prin centrală
0228-5306-0 sau direct la 0228-5306-236.

